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Baggrund (1): Formålet med LER

 Lette graveaktørers undersøgelser forud for gravearbejder.

 Lette ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger.

 Reducere antallet af graveskader på nedgravede ledninger.

 Bidrage til forbedret forsyningssikkerhed.

   LER omfatter ledningsejere og ikke ledninger.

   Forespørgselspligt gælder kun for offentlige veje og      
private fællesveje.
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Baggrund (2): Forhistorie og 
lovgrundlag

 På opfordring af bl.a. Dansk Byggeri og 
Den Digitale Taskforce

 Arbejdsgruppe med deltagelse af 
brancheorganisationer og myndigheder 
(2002-2003).

 Lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering 
af ledningsejere.

 Bekendtgørelse nr. 815 af 22. august 2005 om 
registrering af ledningsejere.

 Lov nr 112 af 22. februar 2008 om 
ændring af lov om registrering af 
ledningsejere

 Bekendtgørelse nr 117 af 26. februar 
2008 om registrering af ledningsejere.
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Baggrund (3): Udviklingen af LER

 Internetbaseret register (.net + GIS-baserede kort).
 Sekretariat til at vejlede brugerne.
 Drift og vedligeholdelse
 Brugerfinansieret drift.
 Brugergruppe med repræsentanter fra berørte brancher.



7

Orientering om lovændringer (1): gebyrændringer

 Formål: 
 Systemet er brugerfinancieret og gebyret skal sikre, at alle 

brugertyper betaler en relativ lige andel af 
driftsomkostningerne

 Ny maksimal gebyrbetaling på 60.000 kr.

 Lineær betalingsstruktur 0,03 kr. pr. m2

 Virkning fra 1. marts 2008
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Orientering om lovændringer (2): svartider

 Nuværende svarfrist på 14 dage er nedsat til 5 arbejdsdage

 Formål: sikre, at graveaktører hurtigere kan komme i gang med 
arbejdet

- desuden lovændringer (3 og 4): 

 Præcisering af at graveaktørerne skal afvente oplysninger fra 
ledningsejerne, før de graver

 Henvisning til lov om opkrævning og inddrivelse
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LER i praksis (1): Digital signatur

Log ind på www.ler.dk med digital signatur.
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LER i praksis (2)

 Indberetningspligt for ledningsejere:
 Omfatter ledninger:

 helt eller delvist beliggende i offentlig vej, privat 
fællesvej eller arealer udlagt til privat fællesvej.

 Indgår i et kollektivt net.
 Indberetningens indhold: Kontaktoplysninger, 

forsyningsart og interesseområde(r) (min. 1 m. buffer).
 Pligt til at opdatere oplysninger indenfor 14 dage.
 Forsikring og ansvar ved graveskader.

 Omfatter ikke stikledninger ejet af en ejendoms ejer, 
drænledninger, søkabler m.m.
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LER i praksis (3): Indberetning af interesseområde
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LER i praksis (4): Entreprenører

 Forespørgselspligt for graveaktører:
 Forud for alle erhvervsmæssige gravearbejder i 

offentlig vej, privat fællesvej eller arealer udlagt til 
privat fællesvej.

 Uopsætlige reparationsarbejder er undtaget, men 
graveforespørgslen skal så foretages efterfølgende.

 Graveforespørgslens indhold: Kontaktoplysninger, 
graveart og –periode, samt graveområde.

 Resultatet af graveforespørgslen: Kort med 
graveområde indtegnet, kontaktoplysninger over 
ledningsejere og øvrige graveaktører i området, samt 
kvittering.

Forsikring og erstatningsansvar.
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LER i praksis (5): Graveforespørgsel
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LER i praksis (6): Kvittering for graveforespørgsel
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LER i praksis (7)

 Udlevering af ledningsoplysninger:
 Ledningsejere modtager som hovedregel automatisk 

genereret forespørgselsblanket fra LER.

 Ledningsejere skal snarest muligt og senest 5 
arbejdsdage efter fremsende de nødvendige 
ledningsoplysninger eller påvise ledningsføringerne.
 5 dages fristen er en styrkelse af graveaktørernes 

stilling i forhold til eksisterende praksis.
 Loven tilsigter derudover ikke en skærpelse af 

oplysningspligten.
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Anvendelse

 95 % af ledningsejerne har registret deres oplysninger i LER.

 Graveaktører, som benytter LER står for 85 % af 
gravearbejdet.

 Mindre end 50 % af graveaktørerne retter forespørgsel til 
LER
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Brugertilfredshed (2007)

 LER har gjort det nemmere at udlevere ledningsoplysninger 
forud for gravearbejder? 93%

 LER medvirker til at begrænse antallet af graveskader? 93% 
(graveaktører) 100% (ledningsejere)

 LER er nemt at bruge? 83% (graveaktører) 97% 
(ledningsejere)

 Samlet brugertilfredshed 92 % 
    (population=2738, n=913 (33%))



18

Gravearbejder 2006 og 2007

år graveaktører ledningsejere

Alle arealer 2007 84.443 622.259

2006 71.578 456.806

år graveaktører ledningsejere

Alle arealer 2007 15.124 28.126

2006 17.122 16.968

I veje 2007 12.515 15.922

2006 13.754 10.971

Graveskader 2006 og 2007
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år graveaktører ledningsejere

Alle arealer 2007 15.124
111,9 mio kr

28.126
79,9 mio kr

2006 17.122
42,8 mio kr

16.968
102 mio kr

veje 2007 12.515
102,3 mio kr

15.922
72 mio kr

2006 13.754
32,8 mio kr

10.971
43,2 mio kr

Graveskader 2006 og 2007
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Udviklingsplaner

 Webservice til overførsel af graveforespørgsler – det er 
derfor vi er med til dette møde

 Udvidelse så der skal forespørges på arealer udenfor veje? – 
hvilke afgrænsninger? Kortlægning af muligheder i 2008.

 Integration til vejmyndighedernes gravetilladelsessystemer? 
De første kontakter er taget til KL og VD

 Bedre GIS, integration, søge- og analysemuligheder. En 
drøm

 Løbende, mindre forbedringer på baggrund af brugerforslag. 
Lydhørhed med økonomiske begrænsninger
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Tak for opmærksomheden

Henrik Suadicani         hsu@ebst.dk        tlf. 35466602
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